Ahoj všichni,
po delší odmlce znovu zveřejňujeme pár novinek z projektu Otevři oči i zprávy o dalších aktivitách
za osvobození a práva zvířat.

* Brožura Proč veganství?

V dubnu 2010 jsme nechali vytisknout druhou várku brožur o veganství. Obsah se téměř nezměnil,
zato náklad ano – patnáct tisíc ks. Chceme nabídnout a zároveň poprosit všechny, kteří by měli
zájem brožury cíleně šířit ve svém okolí – dejte vědět, rádi vám je pošleme. Ideální místa na jejich
distribuci jsou čajovny, kluby, školy, obchody zdravé výživy...
Budeme také velmi vděčni za finanční pomoc s náklady na tisk a úhradu poštovného (č.ú.
4274846001/5500). Děkujeme za jakýkoli příspěvek. Více informací a PDF verzi letáku ke stažení,
šíření po internetu či tisku naleznete zde.

* Dokument ze Španělska o farmách s prasaty

Ve středu španělští aktivisté zveřejnili anglickou verzi dokumentu Granjas de Cerdos (Pig Farms).
Shlédnete jej zde http://vimeo.com/13122374. V průběhu dvou let navštívili aktivisté Igualdad
Animal / Animal Equality celkem 172 farem s prasaty po celém Španělsku a zachytili vše, co viděli.
Ve 45minutovém dokumentu nás provedou typickým životem jednoho prasete od narození až po
popravu.
Každá fotografie a každý záběr ukazují utrpení. Kanibalismus, infekce, otevřená zranění, zmrzačení,
psychická devastace, zcela běžné týrání zvířat ze stran zaměstnanců, těžko spočitatelná mrtvá
zvířata – to vše v „bio“ i ve velkokapacitních farmách – zakončeno naprostým popřením práv těchto
cítících bytostí: jejich popravou na jatkách. Více než 40 milionů prasat každý rok jen ve Španělsku
čeká takový osud. V České republice jsou to též statisíce a miliony.
Od srpna 2007 do května 2010 dokumentovalo šedesát aktivistů život a smrt prasat ve Španělsku, jež je
čtvrtým největším „výrobcem“ masa z prasat. Navštívili 172 farem a jatek, z nich 167 bylo vybráno náhodně,
zbylé byly farmy, jež obdržely různá ocenění zaručující kvalitu. Natočili a nafotili přes 200 hodin záznamu a
2 600 fotografií. Jedná se o dosud největší rešerši zneužívání zvířat ve Španělsku. Byli svědky nespočetných
výjevů kanibalismu, viděli zmrzačená, na infekce umírající prasata, viděli matky rodící svoje děti do vlastních
výkalů, viděli matky pojídající vlastní mláďata, viděli rutinní ubíjení slabých selat o podlahu...
Každá z těchto dokumentací je důkazem toho, že zachycené podmínky nejsou v žádném případě ojedinělými
případy: systematické zneužívání a týrání zvířat je běžnou praxí na všech farmách.

Respektujte zvířata, staňte se veganem či vegankou.
Dokument Granjas de Cerdos v angličtině: vimeo.com/13122374, šiřte!
Trailer k dokumentu: vimeo.com/11862375.
Fotografie: flickr.com/photos/igualdadanimal/collections/72157605815420541.
Stránky Granjas de Cerdos: granjasdecerdos.org.
Stránky organizace Igualdad Animal: igualdadanimal.org, animalequality.net.
Shlédněte také blog s fotografiemi jednoho ze španělských aktivistů. Prý jsou úžasné, znepokojující
a nepřehlédnutelné: theanimalday.blogspot.com.

* Promítání

Každý pátek pořádáme na některém z rušných náměstí v Praze promítání filmu Earthlings spolu se
šířením materiálů. Máte-li chuť se s námi potkat a promítání podpořit, napište. Stejně tak pokud
přemýšlíte o uspořádání podobné akce ve vašem městě, možná se s vámi můžeme podělit o
zkušenosti. Fotografie z promítání a dalších akcí najdete na adrese otevrioci.rajce.net.

* Aktivity Praha, Aktivity Brno

Už jednou jsme psali o mailové skupině Google Groups - Aktivity Praha, která se snaží usnadnit
komunikaci mezi pražskými aktivisty. Nově vznikla podobná mailová skupina i pro aktivisty v Brně.
Přihlášením do mailing listu budete informováni o již připravených akcích v daném městě, můžete
zároveň ostatní informovat o vlastní akci, požádat o pomoc či přispívat svými nápady a návrhy.
O přihlášení do pražské skupiny můžete požádat zde: groups.google.com/group/aktivitypraha, do
brněnské zde: groups.google.com/group/aktivity-brno
Aktivity Brno - skupina pro všechny, které zajímá:
> Akce v Brně a okolí za práva zvířat, za nekonzumní životní styl bez krutosti ke zvířatům, za respekt k
přírodě, za solidaritu s lidmi a za alternativy ke kapitalismu
> Šíření alternativních zpráv a informací
> Brněnská skupina "Kolektiv pro zvířata": mail - kolektiv.zvirata(@)gmail.com, web - kpz.s.cz

* Pochod Veggie Parade úspěšně za námi

V sobotu 15. května 2010 proběhl v Praze druhý ročník pouliční oslavy veganství a vegetariánství
Veggie Parade 2010. Průvod začal na Můstku a vydal se centrem města na žižkovský vrch Parukářka,
kde byl připraven hudební program, přednáška, informační stánky a také veganské pohoštění. Video
z pochodu a další na veggie-parade.cz/pochod.htm. Stránky VP i dál sledujte – stále živá je jejich
novinková sekce News.

* Otevři oči – prázdninové plány

V následujících teplých měsících máme v plánu pokračovat s pravidelným pátečním pražským
promítáním. Možná se naše materiály objeví na některých letních festivalech, zcela určitě na
rokycanském Fluff Festu.
Ambiciózním plánem je práce na rekonstrukci našeho webu a aktualizaci jeho obsahu. Pokud web
otevrioci.cz sledujete, víte, že průběžně aktualizujeme novinky o chystaných i proběhlých akcích.
Můžeme doporučit i obsáhlý seznam webových odkazů. V plánu máme vytvořit zcela novou sekci o
aktivismu a možnostech změny situace, v jaké se nacházejí mimolidská zvířata. Těšte se, o vývoji
vás budeme informovat...
Přeju za všechny a všem hezké léto, hodně nových zkušeností, a energii pomáhat všem okolo nás
bez rozdílu.
Bára
otevrioci.cz

